
 

Επερχόμενες Εκδηλώσεις 
Φεβρουάριος 

1-3/2 Εκπαιδευτικό τριήμερο στον 
Αγρό 

8/2 Φωτογραφική έκθεση 
30χρονων 

17-20/2 Εκπαιδευτικό ταξίδι στην 
Ελβετία. 

24/2 Κινηματογράφος 
28/2 Τσικνοπέμπτη- έναρξη  

εορτασμών για τα καρναβάλια 
 

Απρίλιος 
10/4 Απονομή βραβείων & 

φιλανθρωπική παράσταση public 
speaking στο Παττίχειο Θέατρο 

17/4 2η Συνάντηση γονέων-
καθηγητών 

Διακοπές του Πάσχα 19/4-4/5 
Μάιος 

11/5 Έκθεση Μωραΐτη  
15/5 Φεστιβάλ Επιστήμης 

Ιούνιος 
22/6 Εκδήλωση 30χρονων για τους 

αποφοίτους XTMPI & FIT  
 24/6 Τελική Γιορτή 

26/6 Τελικές Εξετάσεις GCELE 
Αύγουστος 

4-11/8 Εκπαιδευτικό ταξίδι στο 
Παρίσι 

 
 
 

Για πληροφορίες και φωτογραφίες 
από όλες τις εκδηλώσεις 

επισκεφθείτε  το Facebook μας 
Xenia Tsolaki Metaxa Private 

Institute 

Και την ιστοσελίδα μας 

www.xtmpi.ac.cy 

 

Φεβρουάριος: 

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του  
Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί το 
καθιερωμένο εκπαιδευτικό τριήμερο 
στο Ξενοδοχείο Ρόδον, στον Αγρό. Οι 
μαθητές που θα συμμετάσχουν, θα 
έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την 
αγγλική γλώσσα μέσα από διάφορες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, νύχτα 
κινηματογράφου, παράσταση public 
speaking κτλ. 

Στις 8 Φεβρουαρίου θα 
πραγματοποιηθεί στο φροντιστήριό 
μας φωτογραφική έκθεση με τις πιο 
όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί τα 
τελευταία 30 χρόνια. Η έκθεση θα είναι 
αναρτημένη στους τοίχους του 
φροντιστηρίου και όλοι εσείς θα έχετε 
την ευκαιρία να δείτε από κοντά την 
πορεία 30 χρόνων τυπωμένη σε 
φωτογραφικό χαρτί καθώς και να 
αγοράσετε κάποιες από αυτές 
προσφέροντας στο φιλανθρωπικό μας 
έργο. 

Στις 15-20 Φεβρουαρίου, θα 
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό 
ταξίδι στην Ελβετία, όπου οι μαθητές 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά πανεπιστήμια που 
ασχολούνται με τον τομέα των 
Ξενοδοχειακών. 

Στις 24 Φεβρουαρίου όλα τα παιδιά του 
φροντιστηρίου μας θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια 
ταινία έκπληξη στον κινηματογράφο 
K- Cineplex. 

Απρίλιος: 

Στις 10 Απριλίου θα γίνει μια μεγάλη 
παράσταση στο Παττίχειο από τους 
μαθητές του  Public Speaking. Στην 
ίδια εκδήλωση, θα λάβουν μέρος όλα τα 
παιδιά που παρακάθησαν στις 
εξωτερικές εξετάσεις GCELE τον Ιούνιο 
του 2018 για να παραλάβουν τα 
διπλώματα και τα βραβεία τους. 

Στις 17 Απριλίου θα 
πραγματοποιηθεί η δεύτερη 
συνάντηση γονέων- καθηγητών 
όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
ενημερωθείτε για την πρόοδο του 
παιδιού σας. 

Μάιος: 

Στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 
η έκθεση του σπουδαίου 
ζωγράφου Τάκη Μωραΐτη με 
εξαίρετά του έργα. Ακόμη, οι 
μαθητές των θετικών επιστημών 
θα πραγματοποιήσουν φεστιβάλ 
με διάφορες εργασίες, παρουσιάσεις 
κτλ. 

Ιούνιος: 

Στις 22 Ιουνίου θα γίνει το μεγάλο 
κοκτέιλ πάρτι , γεμάτο εκπλήξεις, 
για τα 30 χρόνια λειτουργίας του 
φροντιστηρίου όπου θα είναι 
καλεσμένοι όλοι οι μαθητές οι 
οποίοι αποφοίτησαν από το 
φροντιστήριο ή υπήρξαν ποτέ 
μαθητές της κας Ξένιας. 

Η τελική μας γιορτή φέτος θα γίνει 
στις 24 Ιουνίου όπου τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να παίξουν 
διάφορα παιχνίδια, να χορέψουν και 
να τραγουδήσουν με τις δασκάλες 
τους. 

Οι τελικές εξετάσεις GCELE θα 
γίνουν στις 26 Ιουνίου. 

Αύγουστος: 

Στις 4-11 Αυγούστου θα 
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό 
ταξίδι στη Γαλλία με το τμήμα των 
Γαλλικών του φροντιστηρίου μας. 


